
Programajánló 
 
 
2007 jelentős év lesz. Most ünnepeljük a borsod-miskolci természetjárás 115. évfordulóját. 
Ezt az évet a Magyar Turizmus ZRT a természetjárás évének nyilvánította.  
 
Kedves Túratársunk! Kedves leendő túratársunk! 

 
Ez a kis füzet a Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség tervezett 
eseményeit tartalmazza, meglehetősen kivonatos formában. Az egyes események részletesebb 
ismertetésére a rendezők túrakiírást fognak adni, előzetesen a rendezőktől lehet felvilágosítást 
kérni. 
 
A megye egyesületei, szakosztályai természetesen az itt felsoroltakon kívül saját 
programfüzetükben  lényegesen több rendezvényt szerepeltetnek. Itt csak a megye kiemelt, 
vagy érdeklődésre számot tartó rendezvényeket mutatjuk be. 
 
Bővebben néhány rendezvényünkről. 
 
Február 24-25. XII. Természetjáró Vetélkedő és Bakancsos bál. Hagyomány, hogy immáron 
12. alkalommal összejönnek a megye turistái. Elméleti és gyakorlati vetélkedőn mérik össze 
tudásukat, rátermettségüket a természetjárás területén. Éjszakába nyúló bállal farsangolnak. 
 
Március 15. Népek Tavasza teljesítménytúra már 10. alkalommal kerül megrendezésre. 
(2006-ban a 100 ezer forintos törvény miatt elmaradt.) Újdonság, hogy alsó tagozatos 
kisiskolás osztályoknak 10 km-es távot jelölünk ki a szokásos 15 és 30 km-es gyalogos és 42 
km-es futóknak való pályán kívül. A jó hangulatú rendezvényen minden résztvevő 
zsíroskenyeret kap hagymával és forró teával, valamint a találkozó kitűzőjét is elviheti. Kb 
600-800 fő szokott ezen a rendezvényen részt venni. Rajt a Majálisparki autóbusz 
végállomáson 7:00 órától. 
 
Április 14. Nemzetközi Nagy-Milíc Találkozó. 2006-ban indult, most lesz másodszor ez a 
találkozó. Lényege, hogy mi a magyar oldalról, a szlovákok a szlovák oldalról jönnek föl a 
csúcsra, ahol déli 12 órakor találkozunk. Megközelítése Hollóházáig egy különjáratú 
autóbusszal, majd gyalog a csúcsra és Füzérbe.  Hazajövetel Füzérből. 
 
Június 2. HOLLÓS KUPA országos egyéni tájékozódási túraverseny Hollóstetőn. Ugyanitt 
turistafőző verseny, hogy a kísérők se unatkozzanak. Nem messze innen, a szomszédos 
Bükkszentkereszten RAVASZ RÓKA éjszakai tájékozódási verseny lesz. 
 
Június 22-28. Tisza-tavi megyei vízi tábor. Már tavaly is volt kezdő tagozat, idén is lesz. A 
résztvevők köre tehát nemcsak profikból áll.  
 
Augusztus 11. Tiszaújvárosi Turista Triatlon. Első alkalommal kerül megrendezésre. Igazi 
kihívás a 40 km teljesítése. Vízen 7 km, kerékpárral 25 km, gyalog 8 km a táv. 
 
Szeptember 8-9. II. Észak-magyarországi Régió Gyalogos Természetjáró Találkozó. 
(RÉGYATT) Borsod-, Heves-, Nógrád megyék összefogásával indult 2006-ban 
Salgótarjánban. Most rajtunk a sor a rendezésben. Ide összpontosítottuk a 115 év jegyében 
megrendezendő eseményeket. A találkozón lesz gyalogos teljesítménytúra BÜKK 25-50 km-



en, ami kerékpárral is teljesíthető. Tisza gátak kerékpáros teljesítménytúra melynek egyes 
szakasza gyalog is teljesíthető. ZEMPLÉN KUPA országos tájékozódási csapatverseny lesz a 
sárospatakiak rendezésében. Még nincs kialakult program, de biztos, hogy lesz fotókiállítás, 
autóbuszos megyejárás, miskolci városnézés. Erre a rendezvényre nemcsak a másik két 
megyét várjuk vendégként, hanem a borsod-miskolci természetjárókat is. Elvégre mi vagyunk 
115 évesek, nem a vendégeink. 
 
December 1. Mikulástúra a Turista Panteonban. A gyerekek túrázva mennek a Panteonba. A 
kicsik örömére ide érkezik a Mikulás, ajándékot, szaloncukrot, narancsot és egyéb 
finomságokat kapnak a jó gyerekek, De csak akkor, ha megmutatják a Mikulás bácsinak, 
hogy milyen okosak és ügyesek versmondásban és éneklésben. 
 
Szeretettel várjuk megyénk természetjáróit a 2007 évi turista szezonra. Az új esztendőben 
mindenkinek szép túrákat, hasznos szabadidő eltöltést kívánok. Jó levegő, jó egészség, baráti 
társaság kísérje el a túrázókat. Találkozzunk a vízen, a csúcsokon, a turista utakon gyalog, 
csónakon, vagy két keréken. Ne feledjék: ahol az aszfalt véget ér, ott kezdődik a kaland. 
 
Balkányi Ferenc a B.-A.-Z.-Megyei Természetjáró Szövetség Elnöke 
 


